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MATEMÁTICA 

QUESTÃO 01 - (1,0 pontos) – Professora ROBERTA 

Para calcular 10% devemos multiplicar o número por , logo basta dividir o número por 10. 

Uma outra explicação possível é que para ‘sair’ de 100% (o número todo) e chegar a 10% estamos 

dividindo o todo por 10. 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 pontos) – Professora ROBERTA 

20% de 80 = 16. 80 + 16 = 96. 

Sim. 100% + 20% = 120%. 

 

QUESTÃO 03 - (1,0 pontos) – Professora ROBERTA 

25% de 400 = 100. 400 + 100 = 500. 

20% de 500 = 100. 500 – 100 = 400. 

Custa igual a antes. 

 

QUESTÃO 04 - (1,0 pontos) – Professora ROBERTA 

Inflação – Aumento dos preços. 

A inflação muito alta faz a população perder muito o poder de compra (comprar menos produtos com a 

mesma quantidade de dinheiro). Porém, quando controlada, é boa e estimula a economia. 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 pontos) – Professora JULIANA 

3 . 2,80 = 8,40 

9,90 – 8,40 = 1,50 

1,50 :  0,25 = 6 

Resposta: Juliana poderá pagar 6 cópias simples.  

 

QUESTÃO 06 - (1,0 pontos) – Professora JULIANA 

 23 4,0:32,0027,0:81,0   

 

0,9  :  0,3  +  0,32  : 0,16 = 

3  +  2  = 5 

O valor da expressão numérica dada é igual a 5. 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 pontos) – Professora JULIANA 

258  :  40 = 6,45 

Foram colocados em cada embalagem 6,45 kg de feijão. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 pontos) – Professor NICKOLLAS 

Lembrando que a superfície lateral de um cone é obtida a partir de um setor circular, segue-se que o 

objetivo do responsável pelo adesivo será alcançado se ele fizer o corte indicado na figura abaixo. 
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QUESTÃO 09 - (1,0 pontos) – Professor NICKOLLAS 

A figura representa um cone.   

 

QUESTÃO 10 - (1,0 pontos) – Professor NICKOLLAS 

Para obter quantos metros cúbicos de cereais podem ser armazenados basta somar os volumes do 
cilindro e do cone.  Sabendo que o volume do cilindro é dado pela área da base (ab)  multiplicada pela 

altura (h)  e, sabendo que o raio da base é a metade dos 20  metros de diâmetros da base, temos: 

 

 

 
 

Já o volume do cone é análogo, porém, dividido por três. Logo: 

 

 
 

Somando, temos:    

  

 

INGLÊS 

QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

She has got long black hair, blue eyes and a pretty little nose. 

 

QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

She works as a model for a big and famous company. 

 

QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

a) Daniela has long straight hair.   

b) Chris has short wavy hair.  

c) Mary has medium length hair.  

d) Marcia has short curly hair.   

 

QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

a) How many pets DOES Monica HAVE in her house?  

She HAS a dog and a cat.  

b) How many cars DO your parents HAVE? 

My parents DON’T HAVE a car.  

 

QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

a) Steve IS twenty-five years old.  

b) Martin and Joseph HAVE good books in their house.  

c) My friends ARE very tired, because of the football match.  

d) Mrs. Sandra HAS a beautiful house at the beach.  

 

FILOSOFIA 

QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

Não. A história de Mogli, o menino Lobo, não poderia ter acontecido conforme narrado no filme, uma 

vez que para nós, seres humanos, só é possível adquirir habilidade e desenvolver características 

humanas estando inseridos em grupos, com outros seres humanos. Interiorizando características 

próprias da cultura humana. 

 



 
 

Resoluções 6º Ano – Matemática/Inglês/Filosofia 
1ª Chamada 

N2C3 – 09/10 
 

 
3 

QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

A mentira não faz parte da natureza humana, ela é uma construção humana. Não é natural que as 

pessoas mintam. A mentira faz parte da cultura e da condição humana. Ela é um mecanismo utilizado, 

para diante de uma situação determinada, ocultar a verdade dos fatos e/ou o indivíduo encontrar uma 

solução menos “traumática”, mesmo que momentaneamente, diante das circunstâncias vivenciada.  

 

QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

A cultura não tem período para acontecer. Não é privilégio de povos desenvolvidos ou  civilizados. 

Tanto povos pré-históricos, como os povos atuais, possuem sua cultura. Ela é o elemento fundamental 

da organização humana em sociedade, neste sentido podemos considera-la como sendo nossa segunda 

natureza. 

 

QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

Para Rousseau, os seres humanos nascem bons. A natureza bondosa faz parte da condição humana. 

Quando criança é o curso natural, o desenvolvimento da bondade nos seres humanos. No entanto, a 

natureza humana encontra no processo de nossa civilização, um obstáculo ao desenvolvimento da 

bondade natural dos homens. Por esta razão, os seres humanos tornam-se corruptos, mais violentos e 

egoístas, ao vivermos em sociedade, em contato com outros seres humanos. 

 

QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

A tradição é algo que passa de uma pessoa para outra ou de um grupo humano para outro. A tradição é 

a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, crenças, lendas, etc. Esse processo ocorre 

para uma pessoa de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos, passam a fazer parte da 

cultura daquele povo. 

 

 

 

      

 


